
Hur får man gehör för
elsäkerhetsfrågorna?

Några av mina egna erfarenheter



Lite om min bakgrund
• Jobbat inom branschen sedan 1973
• Var på Preemraff i Lysekil och Göteborg i olika befattningar 

sedan 2/1-1990 till 2/10-2020.
• Har suttit med i flera kommittéer, ELA-gruppen, TK31, AG40 

och SSG. 
• Jag arbetade i drygt sex år med ljusbågsproblematiken.
• Från 1/7-2017 Elinstallatör för regelefterlevnad LYR och GOR 

där elanläggningsansvaret delades upp på flera personer på 
respektive site.



Hur gör man då?

• Som kanske flera har känt ibland är det tröttsamt, frustrerande  
och ensamt om man inte får förståelse och gehör/respons.

• Uppdraget kräver att man sätter sig in i lagar och föreskrifter 
m.m. och det tar kraft samt tid. Ni måste få det.

• Se till att det är gruppcheferna som är ansvariga för 
regelefterlevnaden. El, instr, analys, system, fastigheter,mfl, 
detta är naturligtvis beroende på hur organistationen ser ut.

• Konstruktionschefen ansvarig för allt underlag som kommer 
från den avdelningen?



• En elinstallatör för regelefterlevnad ska stötta ledningen i 
arbetet med att se till att företaget följer reglerna, men det är 
ledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem. 
Exempel på aktiviteter som kan omfattas av elinstallatörens 
uppdrag är att: 

• ta fram förslag samt leda arbetet av egenkontrollprogrammet.
• göra uppföljningar och uppdateringar av egenkontrollprogrammet.
• samordna organisationen för egenkontrollprogram i företaget.
• utbildningar.
• återkommande avstämningar med företagsledningen.

• Om elinstallatören är osäker på vilka uppgifter tjänsten omfattar, ska det 
diskuteras med arbets- eller uppdragsgivaren.



Elansvarig / Elanläggningsansvarig?
• Elansvar innebär inte att utse en Elansvarig och delegera elansvaret till 

denne. Det handlar istället om att arbeta systematiskt med 
elsäkerhetsfrågorna och ha rutiner för uppgifterna så att agerandet blir 
förutsägbart. 

• Elanläggningsansvarig ska bland annat besluta om regler, organisation 
och rutiner för arbete på anläggningen. Om innehavaren vill att hen ska 
ha fler arbetsuppgifter skall dessa framgå av särskilt beslut, delegering 
eller befattningsbeskrivning. 

• Organisationen ska tydligöra vad var och en får göra, inte får göra och 
vad den enskilde ska göra.



Egenkontrollprogrammet
• Är företaget registrerat hos Elsäkerhetsverket  är de också 

skyldiga att ha ett egenkontrollprogram.
• Till detta program hör kompetensmatrisen som visar vilka 

arbetsuppgifter varje medarbetare får utföra.
• Medarbetaren måste vara medveten om att om de inte följer 

vad som står där görs ett lagbrott. (Bryter mot Elsäkerhets-
lagen §27 och är straffsanktionerad med möjlighet till 1 års 
fängelse)

• Därför är det viktigt att chef och medarbetare är överens om 
vilka arbetsuppgifter hen får utföra.



Anläggningsägarens/innehavarens skyldigheter?

• Att informera om de faror som finns i sin anläggning.
• Förr var det nog mest elfaran som det pratades om men fler 

och fler inser att det också inefattar ljusbågsfaran.
• Innehavaren är antingen den som äger elanläggningen eller 

den som använder den.



Vad krävs för att få utföra ett arbete hos er?

• Arbetsorder 
• Riskanalys
• Arbetstillstånd
• Riskhantering och elsäkerhetsplanering (på plats)









Färdig utrustning från leverantör?
• Ta inte för givet att kompletta utrustningar som köps in är 

korrekt.
• Exempelvis UPS-system.
• Inventera er utrustning och räkna på den termiska 

ljusbågsenergin med tanke på hur systemet är avsäkrat, märk 
upp utrustningen.





Rätt klädsel?
• Med hjälp av sina uträkningar och uppmärkning av utrustning 

kan personalen se vilken skyddsklädsel som krävs.
• Lager på lager fungerar på samma sätt som att skydda sig mot 

kyla.
• Det är bättre med löst sittande plagg än tajta, luftspalten 

mellan plaggen isolerar.







EMC-direktivet 2014/30/EU?
• Direktivet som började gälla 21 juli 2014 ensamt gällande för 

alla installationer gjorda efter detta datum. Andra punkten 
kräver även att hänsyn måste tas till tidigare gjorda 
installationer. Kartlägg er anläggning !!

• Enligt Elsäkerhetsverket skall följande ingå i EMC-dokumentationen:
1. Ingående komponenter
2. Förutsättningar på platsen (EMC)
3. Behövs avsteg från installationsanvisningarna (hårdare eller lättare krav)?
4. Behöver användare få speciella instruktioner?
5. Underhållskrav för att uppfylla EMC under hela livstiden.
6. Hur branschpraxis uppfyllts.



Vad innbär EMC-direktivet?

• Detta skyddskrav omfattar emission och immunitet. Det 
innebär att utrustning ska ha rimlig tålighet mot elektro-
magnetiska störningar (immunitet) och dessutom inte avge 
elektromagnetiska störningar med för hög nivå (emission).



Nya och befintliga kabelgravar
• Ha koll på koncessionspliktiga/icke koncessionpliktiga kablar.
• Vad gäller för grävmaskinisten?
• För icke koncetionspliktiga kablar gäller att företaget skall ha 

Elinstallatör för regelefterlevnad, egenkontrollprogram, 
kompetensmatris, registrerade.

• Kurser, exempelvis EBR KJ41 samt ESA Instruerad person.
• En ny kabelgrav kan vem som helst gräva utan dessa krav men 

de får inte lägga i sanden, hjälpa till med kabeldragning eller 
göra resterande skyddsfyllning utan att de uppfyller kraven 
ovan. 



Kabelförläggning, vad gäller?
• De företag som finns registrerade för verksamhetstypen Kabelförläggning i 

Elsäkerhetsverkets register, undantas från lagkravet att ha en auktoriserad 
elinstallatör knuten till verksamheten. Däremot ska de uppfylla övriga krav i 
elsäkerhetslagen, exempelvis krav på utförande, egenkontrollprogram och 
registrering. 

• Alla personer i företaget som utför elinstallationsarbeten måste finnas med i 
egenkontrollprogrammet/kompetensmatrisen. Egenkontrollprogrammet är 
företagets beskrivning av verksamheten och ska bland annat innehålla 
uppgifter om elinstallationsverksamheten, organisation, kompetenskrav och 
tillgången till kompetens samt rutiner vid utförande av elinstallationsarbetet.



Vad omfattar verksamhetstypen 
kabelförläggning?

Verksamhetstypen Kabelförläggning omfattar endast arbeten i 
koncessionspliktiga* ledningssystem och innefattar:

• Förläggning av jordkabel för låg- eller högspänning i mark (eller markrör 
avsedd för sådan kabel), inklusive att sätta upp kabelskåp och stolpar samt att 
anordna jordtag och förlägga tillhörande jordlina.

• Lindragning och utdragning av hängkabel (men inte kompletterande 
fastsättning/ uppspänning/najning).

• Att förlägga jordkabel tillhörande icke koncessionspliktiga** ledningssystem 
vid kabelförläggning enligt första punkten, s.k. samförläggning.



Tänk på detta när ni skall utföra 
kabelförläggning

• När du åtar dig att utföra elinstallationsarbete som ingår i verksamhetstypen 
Kabelförläggning så finns det några viktiga saker att tänka på:

• Har ni ett Egenkontrollprogram? 

• Finns följande beskrivet där?

- Elinstallationsverksamheten
- Kompetenskrav och tillgången till rätt kompetens
- Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete
- Rutiner för fortlöpande arbete med Egenkontrollprogrammet
Har ni registrerat er hos Elsäkerhetsverket?



Vad omfattar inte verksamhetstypen 
Kabelförläggning?

• Förläggning av kablar i mark av icke koncessionspliktiga** ledningssystem 
(jordkablar för låg- eller högspänning eller markrör avsedd för sådan kabel) 
omfattas inte av verksamhetstypen Kabelförläggning.

• Ett företag som utför förläggning av jordkabel och andra 
elinstallationsarbeten i icke koncessionspliktiga elanläggningar omfattas av 
flera krav. 

• De måste ha ett egenkontrollprogram, en auktoriserad elinstallatör nivå A 
eller AL knuten till företaget och dessutom vara registrerat för andra 
verksamhetstyper än just Kabelförläggning.



• * Koncessionspliktiga ledningssystem = Ledningar i mark eller luft för 
överföringav el i stam- region- eller lokalnät, ägda av elnätbolag.

• ** Icke koncessionspliktiga ledningssystem = Ledningar i mark eller luft som ej 
ägs av elnätbolag, exempelvis för gatubelysning, camping- och motorvärmar-
anläggningar, interna utomhusledningar inom bostadsfastigheter, industri, 
lantbruk m.m.



Sammanfattning
• Var pålästa och försök få era chefer att förstå vikten av att ni 

måste och behöver få lägga ned tid på att höja elsäkerheten på 
ert företag.

• Tack för mig 


